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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، أدىل رئيس جملس األمن 2017أيلول/سبتمرب  13املعقودة يف  8045يف جلسة جملس األمن  
 “:بيساو -احلالة يف غينيا ”ابسم اجمللس ابلبيان التايل فيما يتعّلق بنظر اجمللس يف البند املعنون 

حييط جملس األمن علما ابإلحاطة اليت قدمها املمثل اخلاص، موديبو إبراهيمـا وـور ، ”  
، وابلتقريـرين املقـّدمم مـن  ـل “بيساو -احلالة يف غينيا ”بشأن  2017آب/أغسطس  24يف 

بيسـاو بلننـة بنـاء السـقب عقـ   -ورئيس وشكيلة غينيا  2048من رئيس جلنة جزاءات القرار 
 بيساو مؤخرا. -الزايرة اليت قاب هبا  ل منهما إىل غينيا 

ـــــــ   وشـــــــهد  ”   ـــــــال  إ اء املـــــــأ   السياســـــــ  ال ـــــــس األمـــــــن عـــــــن قلقـــــــه الب  ويعـــــــرب جمل
بيســاو والــ   م يــتم التوّ ــل إىل حــل بشــأقه بســب  عــدب قــدرة قــادة البلــد السياســيم  -غينيــا 

علــا التوّ ــل إىل حــل دائــم ووــوافق ، وهــو مــا علّــا يف فشــل اجلمعيــة الوطنيــة يف عقــد جلســات 
، ويف فشل أربع حكومـات متعاقبـة يف اعتمـاد بـرعمل عمـل 201٦عامة من   اقون الثاين/يناير 

 وامليزاقية الوطنية. احلكومة
ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن قلقـــه إ اء امةر الســـلبية لا مـــة السياســـية علـــا الســـكان ”  

بيســاو، وحيــع ايــع اجلهــات السياســية التاعلــة علــا و ليــ  م ــا   ــع   -املــدقيم يف غينيــا 
بيسـاو،  -بيساو علا  ل اعتبار آخر، وينا د يف ه ا ال دد القـادة السياسـيم ل ينيـا  -غينيا 

مبن فيهم الرئيس ورئـيس الربملـان وراسـاء األحـزاب السياسـية، الوفـاء ابلتـزامهم سحـقل ا سـتقرار 
بيساو من خـقل الـدخول يف حـوار حقيقـ ، مبـا يف صلـ  م ـوص عمليـة  -السياس  يف غينيا 

عـن  مراجعة الدستور، وإجياد أرضية مشـك ة للتو ـل إىل حـل سـريع لا مـة السياسـية، وا متنـا 
 األقوال واألفعال اليت قد وتسب  يف وقويض السقب والتماس  الوطين.

 وشـــــرين األول/ 14ويشـــــ  جملـــــس األمـــــن إىل أن ونتيـــــ  اوتـــــا   ـــــوع ر  املـــــربب يف ”  
علــا أســاي خريطــة طريــق اجلماعــة ا قت ــادية لــدول غــرب أفريقيــا املكّوقــة مــن  201٦ أ تــوبر

، يشــّكل اإلطــار “بيســاو - مــة السياســية يف غينيــا اوتــا  بشــأن حــل األ”ســن ققــامل واملعنوقــة 
األساســ  للتوّ ـــل إىل حـــل ســـلم  لا مـــة السياســـية، صلــ  أقـــه يتـــي  فر ـــة  ر يـــة للســـلطات 
ــــة والقــــادة السياســــيم، وللمنتمــــع املــــدين  ــــ ل ، للعمــــل معــــا علــــا إحــــقل ا ســــتقرار  الوطني
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ملشـاورات السياسـية الـيت جـرت بـدعم السياس  وبناء السقب املستداب، ويرح  يف ه ا ال دد اب
 من جمموعة امليّسرين النسائية.

بيســـــاو إىل ونتيـــــ  اوتـــــا   ـــــوع ر  املـــــربب يف  -ويـــــدعو جملـــــس األمـــــن قيـــــادة غينيـــــا ”  
، مبا يف صل  عن طريق وعيم رئـيس و راء وـوافق  وفقـا ملـا يقهـ  بـه 201٦وشرين/أ توبر  14

ا وتا  ميكن أن يكون وسيلة  ستعادة ثقـة الشـر اء  ا وتا . ويش  جملس األمن إىل أن ونتي 
ـــــدات الـــــيت أ علنـــــن خـــــقل مـــــؤمتر برو ســـــل يف آصار/  ومتكـــــم اجملتمـــــع الـــــدويل مـــــن الوفـــــاء ابلتعهب

 بيساو. -ومن أجل ونمية غينيا “ و ا راقكا”دعما لربعمل  2015 ماري
 ويقحــــــــم جملــــــــس األمــــــــن أقــــــــه بينمــــــــا مــــــــن املمكــــــــن أن حيّقــــــــق ا قت ــــــــاد  ــــــــّوا يف ”  

 -علــــا الــــرغم مــــن املــــأ   السياســــ  املســــتمر واحلر ــــات ا حتناجيــــة املتكــــررة  - 2017عــــاب 
بيســـاو م و عـــا،  بعـــد، وهـــو مـــا يعـــين أن أ   -األســـباب اجل ريـــة لعـــدب ا ســـتقرار يف غينيـــا  فـــ ن

 وكون قابلة لقستدامة.مكاس  إ ائية قد وتحقق لن 
بيساو اختاص خطوات ملموسة  -ويؤ د جملس األمن ضرورة أن ووا ل حكومة غينيا ”  

حنو حتقيق السقب وا ستقرار والتنمية علا حنو دائم ومستداب يف البلد، عن طريق إ قح قطا  
دارة العامـة األمن بشكل فّعال، والت د  للتساد من خقل وعزيز النظـاب القهـائ ، وحتسـم اإل

وإدارة إيــرادات الدولــة، إىل جاقــ  وــوف  اخلــدمات األساســية للســكان، ويشــّنع احلكومــة علــا 
 البقاء علا التزامها بتنتي  أولوايهتا الوطنية.

ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن قلقـــه إ اء التحـــدايت الـــيت وشـــكلها التهديـــدات اإلرهابيـــة ”  
لتطــرا العنيــذ الــ   قــد يتهــ  إىل اإلرهــاب، وغ هــا مــن التهديــدات الرئيســية، مبــا يف صلــ  ا

و ـــ ل  اجلرميـــة املنظمـــة الدوليـــة، مبـــا يف صلـــ  ا عـــار ابملمجـــدرات وا عـــار ابأل ـــمجاص وايـــع 
 أ كال ا عار غ  املشرو  يف البلد. 

ويشدد جملس األمن علـا أييـة إجـراء ا قتمجـاابت التشـريعية والروسـية وأييـة أعمـال ”  
، علـا 2019و  2018لعمليتـم ا قتمجـابيتم املقـّرر حاليـا إجراايـا يف عـام  التحه  هلـاوم ا

التوايل، و  سيما عملية حتديع سنل الناخبم. ويؤ ـد جملـس األمـن أن ونتيـ  اوتـا   ـوع ر  
بيســاو مــن هــدا حتقيــق ا ســتقرار السياســ  وســيعّز  ثقــة اجلمهــور يف املرحلــة  -ســيقّرب غينيــا 

 السابقة لققتمجاابت.
ويش  جملس األمن يف ه ا ال دد إىل الدور اهلاب ال   وهطلع به جلنة بناء السـقب ”  

بيسـاو، ويرحـ  بتتاعلهـا النشـط مـع األطـراا املعنيـة علـا  -يف دعم السقب املسـتداب يف غينيـا 
األرض، و ــ ل  وتاعلهـــا مــع املنظمـــات اإلقليميــة لـــدعم اجلهــود املب ولـــة مــن أجـــل التو ـــل إىل 

 .حل سياس 
بيسـاو لبقائهـا ملتزمـة بعـدب  -ويثين جملس األمن علا قوات الـدفا  واألمـن يف غينيـا ”  

 بيساو، وحيثها بقوة علا الثبات علا ه ا املوقذ. -التدخل يف احلالة السياسية يف غينيا 
ويرّحــ  جملــس األمــن بتمديــد و يــة بعثــة اجلماعــة ا قت ــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف ”  

ملــدة ثقثـة أ ــهر إضـافية وفقــا ملـا وقـرةر يف الــدورة العاديـة احلاديــة واخلمسـم هلي ــة  بيسـاو -غينيـا 
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راساء دول وحكومات اجلماعة ا قت ادية لدول غرب أفريقيـا الـيت ع قـدت يف موقروفيـا ايليـرباي  
، ويســّلط الهــوء علــا الــدور اإلجيــام الــ   وقــوب بــه هــ   القـــوة يف 2017حزيران/يوقيــه  4يف 

بيســاو  - ســتقرار يف البلــد. ويــدعو جملــس األمــن إىل موا ــلة عمليــات البعثــة يف غينيــا حتقيــق ا
 بعد اقتهاء فكة التمديد ه  ، ويدعو الشر اء الدوليم إىل دعمها يف ه ا ال دد.

ويرح  جملس األمن ابلتو يات الواردة يف البيـان اخلتـام  للـدورة املشـار إليهـا أعـق  ”  
مات اجلماعة ا قت ادية لدول غرب أفريقيا. ويكرر جملس األمن أت يد هلي ة راساء دول وحكو 

التزامـــه مبوا ـــلة ر ـــد األ مـــة السياســـية الراهنـــة، ويعـــرب عـــن اســـتعداد   ختـــاص التـــداب  الق مـــة 
 بيساو مزيدا من التدهور. -للت ّد  للوضع يف حال  هدت احلالة يف غينيا 

  لقسـتعراض ا سـكاوين  2017اي 2343رار ويش  جملس األمن إىل أتييد  يف القـ”  
بيســاو سعــادة  -الــ   أفــاد بهــرورة قيــاب مكتــ  األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســقب يف غينيــا 

ور يز جهود  لدعم الدور ال   يقـوب بـه املمثـل اخلـاص لامـم العـاب يف جمـال املسـاع  احلميـدة، 
 ايدة حنم الدور الدعو  ال   وقوب بـه البعثـة ويشنع املمثل اخلاص لامم العاب والبعثة علا 

ــــز حقــــو  اإلقســــان و ايتهــــا يف األجــــل القريــــ ، إىل جاقــــ   ــــدميقراط  ووعزي ــــد احلكــــم ال لتوطي
موا ـــلة جهودهـــا اجلاريـــة الراميـــة إىل إســـاء األ مـــة السياســـية، يف إطـــار مـــن احـــكاب ســـيادة البلـــد 

 واستققله وسقمته اإلقليمية.
ن عن وقدير  ودعمه للممثل اخلاص موديبو وور  وجلميع الشر اء ويعرب جملس األم”  

الـــدوليم، وللمنظمـــات دون اإلقليميـــة واإلقليميـــة، و  ســـّيما اجلماعـــة ا قت ـــادية لـــدول غـــرب 
أفريقيـــــــا وا حتـــــــاد األفريقـــــــ ،  لتـــــــزامهم املتوا ـــــــل وللنهـــــــود الكبـــــــ ة الـــــــيت يبـــــــ لوسا يف جمـــــــايل 
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